
อ. บีแมน
อาจารยสมลักษณ วงศสมาโนดน

“ลูกผสมกลวยไมสกุลชางชนิดใหมของโลก” กลวยไมสกุลชาง (Rhynchostylis)



จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา  ปที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2555 – เดือนพฤษภาคม 2555

สวัสดีคะ Bionewsletter ฉบับนี้ ไดจัดทําเรื่องราวของ

 “ ค น ดี วั น ล ะ ค น ”  ซึ่ ง เ ป  น ห นึ่ ง ใ น บั น ทึ ก ข อ ง 

ศ.นพ. วิจารณ พานิช จากเว็บไซต Gotoknow โดยไดบันทึก

ถึงอาจารยสมลักษณ วงศสมาโนดน อาจารยประจําภาควิชา

ชีววิทยา ของเรานั่นเอง จะเปนอยางไรนั้นขอเชิญติดตามอาน

ไดใน เรื่องเดนในฉบับน้ีของเราไดคะ นอกจากน้ีก็ยังมีโครงการ 

และกิจกรรมอื่น ๆ ที่นาสนใจ ของภาควิชาฯ มาประชาสัมพันธ 

และเผยแพร อกีมากมาย ซึง่ฉบบันีเ้ปนฉบบัแรกของปที ่5 นะคะ 

ซึ่ งจะ เร่ิมที่ เดือนกุมภาพันธ  เพื่ อปรับให สอดคล องกับ

ปงบประมาณคะ 

 ทายท่ีสุดน้ี ขอขอบคุณทานผูอานทุกทานที่ติดตาม 

Bionewsletter มาโดยตลอด และหากทานผูอานมขีอเสนอแนะ

หรือความคดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบั Bionewsletter ฉบบัปรบัปรงุ

ใหมนี้ สามารถรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงมาไดนะคะ 

ขอบคุณคะ

    จากใจบรรณาธิการ

สุนีย สีธรรมใจ

suneese@nu.ac.th

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา “วิทยาการกาวหนา ชีววิทยากาวทัน”

ปณิธาน “มุงผลิตบัณฑิต สาขาชีววิทยาใหมีความรู และสามารถบูรณาการวิทยาการตาง ๆ และใหมี 

   โลกทัศนกวาง มีภูมิปญญา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตอวิชาชีพ สรางองคความรูใน 

   สาขาวิชาชีววิทยาใหทันตอความกาวหนาของโลกทางวิชาการในสาขาชีววิทยาแหงหนึ่งของ 

   ประเทศไทย”

วิสัยทัศน “มุงมั่นใหผูเรียนมีความรูความเขาใจแนวคิดหลักของชีววิทยา สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ    

 นิสิตใหเปนผูมีความคิดเชิงวิเคราะห นําไปสูการสรางสรรคดวยตนเอง เพื่อผลิตบัณฑิตที่     

 สามารถนําความรู ภูมิปญญาไทยมาตอยอดพัฒนาสูความเปนสากล” 

Bionewsletter    จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา 

จัดทําโดย:  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร    ที่ปรึกษา: ผูชวยศาสตราจารยสมจิตต หอมจันทร,  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุพันธ กงบังเกิด,

ดร. อบุลวรรณ บญุฉํา่, ดร. ปราณ ีนางงาม  บรรณาธิการ: ดร. สนุยี สธีรรมใจ  กองบรรณาธกิารฝายขาว: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศภุลกัษณ วริชัพนิท,ุ  ดร. มลวิรรณ นาคขนุทด, 

อาจารยนงลักษณ พุมอยู, ดร. เนริสา คุณประทุม, เรณู สัสดีแพง, จิรวรรณ ตวนโต, สุนันท โพธิ์นอยยัง, วริศราภรณ นอยใจมั่น, หทัยรัตน เลขสุข  กองบรรณาธิการ

ฝายประสานงานและเผยแพร:  รมนปวีร หิรัญปยะวงศ, วิภาดา วัชรสุนทรกิจ ออกแบบรูปเลม: ห.จ.ก. นานามีเดีย nana-media.com  พิมพที่: โรงพิมพตระกูลไทย

โครงการภาควิชาฯ 
“โครงการคายเยาวชนคนอนุรักษฯ”

“โครงการคายหัวโจก”

“โครงการศึกษาดูงานบุคลากร”

รายงานการคนควาและงานวิจัย
“ลูกผสมกลวยไมสกุลชางชนิดใหมของโลก”  

เรื่องเดนในฉบับ 

คนดีวันละคน: 170. อาจารยสมลักษณ วงศสมาโนดน” 

ภาพเปนขาว 

“สัมมนานิสิตฝกงาน”

“คายสอวน.”

ศึกษาดูงาน
“โครงการสงเสริมการเรียนรูทางชีววิทยา”

“โครงการคายวิชาการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร”

“ศึกษาดูงาน สอวน. ม.อุบลราชธานี” 

งานประชุมสัมมนา 

“TST ขอนแกน”

โทรโขง
กิจกรรมในโครงการ “สะพายกลองสองนก”

เรื่องนารู
“7 หลักธรรม บงชี้ความเปนคนดีที่แทจริง”

แลกเปลี่ยนเรียนรู
“ดูนกไปทําไม”

สารบัญ
หนา

ทักทายกันกอน

จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา

ปณิธาน

  โลกทัศนกวาง มีภูมิปญญา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตอวิชาชีพ สรางองคความรูใน 

  สาขาวิชาชีววิทยาใหทันตอความกาวหนาของโลกทางวิชาการในสาขาชีววิทยาแหงหนึ่งของ 

  ประเทศไทย”

วิสัยทัศน “มุงมั่นใหผูเรียนมีความรูความเขาใจแนวคิดหลักของชีววิทยา สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ    
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โครงการภาควิชาฯ

“โครงการคายหัวโจก”

 “โครงการศึกษาดูงานบุคลากร”

ภาพ กิจกรรมในโครงการคายเยาวชนคนอนุรักษ และ โครงการเพาะกลานักอนุรักษ 

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ไดจัด 

“โครงการคายเยาวชนคนอนุรักษ และโครงการ

เพาะกลานักอนุรักษ” ในระหวางวันที่ 11 – 12  

กุมภาพันธ 2555 ณ อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 

จังหวัดพิษณุโลก ใหกับนิสิตปริญญาตรีและนิสิต

ปริญญาโท โดยมีนิสิตเขารวมจํานวนทั้งส้ิน 197 คน 

โดยมี ผศ.ดร.อนุพันธ กงบังเกิด และดร.อุบลวรรณ 

บุญฉํ่า เปนอาจารยผูควบคุม

 เมื่อวันที่  14 – 15 พฤษภาคม 2555 ภาค

วิชาชีววิทยาไดจัดโครงการ Biology Leader Camp

(คายหัวโจก) ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ สถานีพัฒนาและสงเสริม

การอนุรักษ สัตว ป าพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฝกทักษะกระบวนการวางแผน

งาน การแกไขปญหา การสรางประสบการณและมุม

มองใหม ๆ  ในการดํ า เนินงานกิ จกรรมให  แก นิ สิ ต 

 มีนิสิตเขารวมโครงการจํานวน 31 คน โดยการนํา

ของ ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิริชพินทุ ดร.อุบลวรรณ บุญฉํ่า อ.อุร

ศรี สูยะศุนานนท และวิทยากรรับเชิญมืออาชีพ คุณศิริพร 

อิทธาคม จากโรงพยาบาลดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

คุณอนุรักษ พนิจินยิม จากสถาบนัพฒันาเดก็ กรงุเทพฯ และ

คุณสุพิศ โคตะมาศ จากมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งนับวาเปน

กจิกรรมทีเ่ปนการพัฒนาศกัยภาพในการเปนผูนาํของนสิิตได

เปนอยางดีทีเดียว

 เมื่อวันที่ 25 – 29 เมษายน 2555 คณาจารยและ

บคุลากรในภาควชิาฯ ไดเดนิทางไปทศันศึกษาที ่เกาะเตาและ

เกาะนางยวน จงัหวดัชุมพร นอกจากจะเปนการเปดโลกทศัน

จากชวีติประจาํวนัแลว ยังเปนการเตมิพลงัใหกบัชวีติ เพือ่การ

ทํางานที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอีกดวย...นะเจาคะ

“โครงการคายเยาวชนคนอนุรักษ และโครงการเพาะกลานักอนุรักษ”
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รายงานการคนควาและงานวิจัย 

ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล รายงาน

 “ลูกผสมกลวยไมสกุลชางชนิดใหมของโลก” 

กลวยไมสกุลชาง (Rhynchostylis) จัดเปนกลวยไมที่

ไดรบัความนยิมอยางมากท้ังในและนอกประเทศ กลวยไม

ในสกุลนี้นอกเหนือจากความสวยงามแลวยังมีกลิ่นหอม

ที่เปนเสนหอีกอยางหนึ่ง นักเพาะเลี้ยงกลวยไมไดผสม

กลวยไมสกุลนี้ออกมามากมายหลายชนิด 

 ลกูผสมของกลวยไมสกลุนีไ้ดรบัการจดบันทกึครัง้

แรกในป ค.ศ. 1961 ชื่อท่ีขึ้นทะเบียนคือ Renanstylis 

Queen Emma  เปนลูกผสมขามสกุลของ Renan-

thera storiei (ตนแม/ถือฝก) กับ Rhynchostylis gi-

gantea (ตนพอ/เกสร)  สาํหรับชือ่ท่ีไดรับการตัง้ชือ่ของ

กลวยไมลูกผสมสกุลชางตั้งแตป ค.ศ. 1961 -2004 

สามารถดูไดจาก ลูกผสมของกลวยไมชาง (Rhyncho-

stylis gigantea) ในคนรักกลวยไม (ตามลิงค http://

www.gotoknow.org/blogs/posts/30989)

สวนลูกผสมที่ไดรับการจดทะเบียนใหม ต้ังแตป 2005-

2010 เฉพาะสวนที่ใชชางเปนตนพอ มีดังนี้

ชื่อลูกผสมกลวยไมสกุลชาง seed parent (ถือฝก) pollen parent (เกสร) Registrant

Chuanyenara Nadine Hoo Aranthera James Storie Rhynchostylis gigantea Kirk Hoo 2009

Renanstylis Carl Niemann Renanstylis Ballerina Rhynchostylis gigantea D.Niemann 2006

Rhynchostylis Silvia Rhynchostylis Hirota Rhynchostylis gigantea T.Orchids 2008

Rhyndoropsis Fire Foxtail Doritaenopsis Purple Gem Rhynchostylis gigantea S.Y.Jian 2007

Vandachostylis Chang Thai Vandachostylis Agusan River Rhynchostylis gigantea V.Sapparojpattana 

2006

Vandachostylis Leah Baisi Vandachostylis Colmarie Rhynchostylis gigantea T.Orchids 2008

Vandachostylis Rayong Sweet 

Pink

Vanda Bangyikhan Red Rhynchostylis gigantea Sawanan Orch. 2006

Vascostylis Memoria Lieng Vascostylis Veeraphol Rhynchostylis gigantea V.Pattarachokchuay 

1010

Vascostylis Phasak Chonlasit Ascocenda Laksi Rhynchostylis gigantea T.Orchids 2007

Vascostylis Viraphandhu Red 

Gem

Vascostylis Crownfox Red 

Gem

Rhynchostylis gigantea R.Viraphandhu 2008

Viraphandhuara Chang Vi-

raphandhu

Viraphandhuara Little Fancy Rhynchostylis gigantea R.Viraphandhu 2006     

ภาพ  ลูกผสมกลวยไมสกุลชาง
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เรื่องเดนในฉบับ

คนดีวันละคน
อาจารยสมลักษณ วงศสมาโนดน เรื่องราวของ “คนดีวันละคน” ซึ่งเปนหนึ่งในบันทึกของ 

ศ.นพ. วิจารณ พานิช จากเว็บไซต Gotoknow โดยไดบันทึกถึง 

อาจารยสมลักษณ วงศสมาโนดน อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา 

ของเราไวดังนี้ ...

คนดีวันละคน  : 170. อ. สมลักษณ วงศสมาโนดน  

 ผมเรียกชื่อ อ. สมลักษณ วา อ. บีแมน จนทําทาจะจํา

ชื่อจริงไมได อ. บีแมน เปน บล็อกเกอร ที่มี บล็อก จํานวนมากถึง 

๑๑ บล็อก และมี แพลนเน็ต มากกวานั้นอีก  ผมยกยอง อ. บีแมน

ในหลายดาน  

 ◊  ในฐานะ “ครเูพือ่ศษิย” ทีศ่ษิยกป็ระทบัใจ ดงักรณศีษิย

รวมตัวกันตั้งใหเปน Bear man อานเรื่องราวได ที่นี่ (http://www.

gotoknow.org/blogs/posts/214150?)

 ◊ ในฐานะ บล็อกเกอร์ ที่ใชประโยชนของ บล็อก ไดอยาง

นาชื่นชม

 ◊ ในฐานะ นักวิจัยผึ้ง และอาจารยสอนเรื่องผึ้ง

 ◊ ในฐานะ อาจารยมหาวิทยาลัยที่มีใจทํางานใหแกสังคม 

แกชุมชน

วิจารณ พานิช

๖ ต.ค. ๕๑

ที่มา: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/216641

 และคงตองขอยกขอความของ ศ.นพ. วจิารณ พานชิ ซึง่

เขียนไวเมื่อวันท่ี 31 ธ.ค. 49 ถึงวัตถุประสงคในการเขียนบันทึก 

“คนดีวันละคน” ไวใจความตอนหนึ่งวา ,,,,,,,,,, 

บันทึกที่มีคําสําคัญ: คนดีวันละคน

 ตั้งใจไวนานแลววาจะเขียนเลาเร่ืองคน “เกงและดี” ที่

ผมประทับใจสั้น ๆ  ลงใน Gotoknow วันละคน แตก็เกรงจะทําไม

ไดตลอด ...

 ... คนเกงและดใีนประเทศไทยมมีากมาย ผมรูจกันิดเดียว 

ดังนั้นคนที่ผมไมไดเขียนถึง ไมไดเปน “คนเกงที่ไมดี” หรือ “คนดี

แตไมเกง” นะครับ ... 

 ... เจตนาของผมกเ็พือ่บนัทกึความประทบัใจของผมออก

แลกเปลี่ยนกับชุมชน Gotoknow หวังสรางสังคม “ชื่นชมคนดี” 

โดยท่ีผมเขียนออกมาจากใจ ไมไดพยายามคนควาขอมูลใหครบ

ถวน ... 

วิจารณ  พานิช

31 ธ.ค.49

ที่มา: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/70675
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นับยอนไปได 25 ป แลวที่ อาจารยสมลักษณ วงศสมาโนดน ไดเขามาบรรจุรับราชการในตําแหนงอาจารย จวบจนถึงวัน

นี้ ในฐานะ “ครูเพื่อศิษย” ที่ทานไดรับการยกยองนั้น คงไมอาจกลาวเกินจริงไปได ดังในบทความของ    ศ.นพ. วิจารณ พา

นิช ไดเขียนถึง อาจารยสมลักษณ วงศสมาโนดน วาเปนตัวอยางของครูเพื่อศิษยในประเทศไทย หาอานไดจากหนังสือ สูเสน

ทางแหงอาจาริยบูชา “ครูเพื่อศิษย” (วิจารณ พานิช, 2552.) ในท่ีนี้ขอยกตัวอยางคําพูดท่ีนิสิตเขียนบรรยายความรูสึก ไวใน

การดที่มอบใหอาจารยในชั่วโมงสุดทายของการสอบวิชาการเลี้ยงผึ้ง ดังนี้ ...

 “คิดถึงอาจารยมาก ๆ เลยอะครับ ขอบอกวาอาจารยสอนดีมาก ๆ และประทับใจสุด ๆ อิอิ” ... champ

 “ขอบคุณอาจารยมากคะ ที่ทําใหการเรียนผึ้งสนุกมาก และคําชมที่ไดจากอาจารยในสมุด ชอบมากคะ ... ตูน

 “ดีใจมากที่ไดเรียนกับอาจารย Bee man ประทับใจมากคะ ...” nan

 “ขอขอบคุณอาจารย bee man ที่ไดใหความรูตาง ๆ  เกี่ยวกับผึ้งอยางมากมาย และทําใหเราไดรูจักคิดอยางเปน

ขั้นตอน หนูขอใหเทอมหนามีนิสิตมาลงเรียนวิชาผึ้งเยอะ ๆ คะ” ... นํ้าหวาน

 ซึ่งในวันนั้นอาจารยเองก็ยัง surprise ... ดวยวาสอนมา 20 กวาป เปนครั้งแรกที่เกิดเหตุการณเชนนี้ และก็เลยคิดวาที่

เปนเชนนี้เพราะวาครั้งนี้ อาจารยเปลี่ยนวิธีคิด ... ซึ่งตองเปลี่ยนมาจากขางใน เปลี่ยนมาจากใจ จึงทําใหนิสิตเกิดความรักและ

ความผูกพันกัน

(อานตนฉบับในบล็อก ไดที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/214150?)

 นับยอนไปได 25 ป แลวที่ อาจารย

สมลกัษณ วงศสมาโนดน ไดเขามาบรรจุรบั

ราชการในตาํแหนงอาจารย จวบจนถงึวนัน้ี 

ในฐานะ “ครูเพื่อศิษย”

 ·ÕèÁÒ¢Í§ª×èÍ Í.ºÕáÁ¹
 นิสิตที่มาเรียนในภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร แหงนี้คงสังเกตเห็นวา บริเวณขางทางเดินระหวางตึกภาควิชา

ชวีวทิยา และภาควชิาเคม ีมรีงัผึง้พนัธุอยู ซึง่เปนหนึง่ในอปุกรณการเรยีนการสอนในวชิาการเลีย้งผึง้ (Apiculture) ของ อาจารย

สมลักษณ วงศสมาโนดน ซึ่งเปนที่มาของชื่อ อ. บีแมน (หรือแปลวาคนเลี้ยงผึ้ง) นั่นเอง

อางอิงจาก: 

     วิจารณ พานิช. การศึกษาไทย 2552 – 2553 สูเสนทางแหงอาจาริยบูชา “ครูเพื่อศิษย”. พิมพครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ, สคส., 2552. ใน ตัวอยาง 

“ครูเพื่อศิษย” ในประเทศไทย อาจารยสมลักษณ วงศสมาโนดน (อาจารยบีแมน) หนา 60 – 64. หรือที่ http://www.kmi.or.th/attachments/

TFSBook2553_Final.pdf ...

 นิสิตที่มาเรียนในภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร แหงนี้คงสังเกตเห็นวา บริเวณขางทางเดินระหวางตึกภาควิชา
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พ.ศ.  ๒๕๔๔     รางวัลชนะเลิศการประกวดนํ้าผึ้ง (สาบเสือ)  

  งานเกษตรแหงชาติ

พ.ศ.  ๒๕๔๕     รางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย (Thai

  land Innovation Awards ๒๐๐๒)

พ.ศ.  ๒๕๔๘     รางวัลสุดยอดคุณลิขิตจากสถาบันสงเสริม

  การจัดการความรูเพื่อสรางสังคม (ส.ค.ส)

พ.ศ.  ๒๕๔๙     รางวัลสุดคะนึง จากสถาบันสงเสริม

  การจัดการความรูเพื่อสรางสังคม (ส.ค.ส)

พ.ศ.  ๒๕๔๙     ครูภูมิปญญาไทย รุนที่ ๕ ดานเกษตรกรรม 

  จากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

                     กระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ: 

 1. นิยาม “ครูเพื่อศิษย” หมายถึงครูที่เห็นแกศิษยมากกวาเห็นแกตัวเอง อุทิศชีวิตใหแกการทําหนาที่ “ครูเพื่อศิษย” และมุงพัฒนาความ

สามารถในการทําหนาที่ “ครูเพื่อศิษย” อยางตอเนื่องไมหยุดยั้ง มีความสุข ความพึงพอใจในการทําหนาที่ “ครูเพื่อศิษย” และมีความสุขจากการที่

ศิษยไดเติบโต ประสบความสําเร็จในชีวิตตามอัตภาพของตน “ครูเพื่อศิษย” คือ ครูที่มีวิญญาณครูอยางแทจริง ใครเปนหรือไมเปน “ครูเพื่อศิษย” 

ใหถามนักเรียน “ครูเพื่อศิษย” คือ ครูที่นักเรียนไววางใจ (trust) และยึดถือวา เปนบุคคลที่พึ่งพาได

 2. Gotoknow  (http://www.gotoknow.org/) คือชุมชนออนไลนเพื่อการจัดการความรู (Knowledge Management) ของคนทํางาน

ภาครัฐและภาคสังคม สมาชิก GotoKnow ถายทอดความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณที่สั่งสมจากการทํางานและชีวิต 

ผานการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกวาบล็อก) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูกับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเปนวิทยาทานแกสาธารณชน และเพื่อเปน

ประวตัศิาสตรแกชนรุนหลงัตอไป โดยม ีศ.นพ. วจิารณ พานชิ เปนผูกอตัง้ และดาํรงตาํแหนงประธานคณะกรรมการมลูนธิสิถาบนัสงเสรมิการจดัการ

ความรูเพื่อสังคม ของ สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) The Knowledge Management Institute (KMI) (http://www.kmi.

or.th/)

เรื่อง: สุนีย สีธรรมใจ 

ภาพจาก: http://www.gotoknow.org/profiles/users/somluckv

 นอกเหนอืจากการปฏบิตัหินาทีใ่นการสัง่สอนอบรมลกู

ศษิยแลว อาจารยสมลกัษณ วงศสมาโนดน ยงัไดรบัการคดัเลอืก

ใหเปน “ครภููมิปญญาไทย” รุนที ่5 ดานเกษตรกรรม (นวตักรรม

การเล้ียงผ้ึง) จาก สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 

โดยไดรับคําประกาศเกียรติคุณ ความตอนหนึ่งวาดังนี้ ... 

 ... เปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในเรื่องการเลี้ยงผึ้ง

และชีววิทยาของผึง้ เปนผูพฒันากระบวนการและวธิกีารในการ

เลี้ยงผึ้งและพัฒนาเครื่องมือในการเลี้ยงและผลิตนํ้าผึ้งที่มี

คุณภาพ คิดคนวิธีการในการนําตูอบแสงอาทิตยมาใชหลอมไข

ผึ้ง เครื่องมือกรอกนํ้าผึ้ง เผยแพรความรูดานการเล้ียงผ้ึงผาน

สื่อ ICT สงผลใหเกิดการพัฒนาวิธีการเลี้ยงผึ้งตอกลุมผูเลี้ยงผึ้ง

อยางกวางขวาง

       การที่ครูสมลักษณ  วงศสมาโนดน ไดนําความรูดาน

เกษตรกรรม (นวัตกรรมการเลี้ยงผึ้ง) ท่ีตนเองไดศึกษาคนควา 

คนพบ ฝกฝนจนประสบความสําเร็จเปนประโยชนโดยรวมแก

สังคม  จึงไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากสํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนครูภูมิปญญาไทย 

รุนที่  ๕  ดานเกษตรกรรม ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

ทีม่า:  http://www.thaiwisdom.org/teachers/content.

php?p=202&txt=1355

 มาตรแมนวามไิดเปน คนดวีนัละคน, ครเูพ่ือศษิย หรือ

ครูภูมิปญญาไทย ขาพเจาก็เช่ือมั่นวา “อาจารยสมลักษณ 

วงศสมาโนดน” จะยังคงอุทิศตนเพื่อการทําหนาที่ในฐานะ

อาจารย ดวยความมุงมั่นอยางตอเนื่องตลอดไป ดวยผลที่ได

รับมิใชรางวัลใด ๆ  แตเกิดความสุขใจ อิ่มเอมใจ และภูมิใจใน

ความเปนคนพายเรือจางผูหน่ึง ทีไ่ดเปนหนึง่ในแรงผลกัดนัให

นิสิตไดเกิดทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนา

ความสามารถที่มีอยูในตัวตน จนกระทั่งประสบผลสําเร็จใน

ชีวิตตามอัตภาพของตนเองไดอยางดี ... รุนแลวรุนเลา

 ขาพเจาก็เชื่อมั่นวา “อาจารยสมลักษณ 

วงศสมาโนดน” จะยงัคงอทุศิตนเพือ่การทาํ

หนาที่ในฐานะอาจารย ดวยความมุงมั่น

อยางตอเนื่องตลอดไป 
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ภาพเปนขาว 
 “สมัมนานสิติฝกงาน”  เมือ่เดอืน

มีนาคม 2555 ที่ผานมาภาควิชาชีววิทยาได

จัดกิจกรรมในโครงการสัมมนานิสิตฝกงาน

และโครงงานอิสระ เพื่อใหนิสิตในชั้นปท่ี 

4 ไดนําเสนอผลงานที่ไดจากการไปฝกงาน

และทําโครงงานอิสระ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรในระดับ

ปริญญาตรี ของภาควิชาฯ โดยมีคณาจารย 

และนิสิตในชั้นป 3 เขารวมรับฟงและใหขอ

เสนอแนะ ซึง่ในปนีไ้ดจัดการนาํเสนอผลงาน

โครงงานอิสระแบบแยกกลุมตามสาขาวิชา 

ไดแก สาขาที่เกี่ยวของทางพฤกษศาสตร 

พนัธศุาสตร สตัววทิยา และนเิวศวทิยา ท้ังนี้

มจีาํนวนนสิิตทีเ่ขารวมทัง้หมด 170 คน เปน

นิสิตชั้นปที่ 3 จํานวน 91 คน นิสิตชั้นปที่ 4 

จํานวน 79 คน และนิสิตบัณฑิตศึกษาอีก 

19 คน นับวาโครงการนี้นิสิตที่เขารวมก็ได

รับความรูและไดรับฟงประสบการณจาก

พี่ ๆ นอง ๆ ที่มานําเสนอผลงานไปเต็ม ๆ ที

เดียวเชียว ,,, 

 “คายสอวน.”  ในระหวางวนัที ่17 มนีาคม – 1 เมษายน 2555 ภาควชิาชวีวทิยา ไดเขารวมกบัคณะวทิยาศาสตรในการจดัโครงการสงเสรมิโอลมิปก

วิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรศึกษา คาย 2/2554 ในงานนี้มีนักเรียนเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 20 คน 

 “สมัมนานสิติฝกงาน” 

ภาพ บรรยากาศในหองฟงสัมมนา                 

ภาพ บรรยากาศในหองเรียนปฏิบัติการ

ภาพ บรรยากาศในหองเรียนบรรยาย

ภาพ บรรยากาศตอนเชาในการลงทะเบียน

ภาพ บรรยากาศในหองฟงสัมมนา                 ภาพ บรรยากาศในหองฟงสัมมนา                 
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ศึกษาดูงาน  

    เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ 2555 

ภาควิชาชีววิทยาได จัดโครงการ

ส  ง เส ริมการเรียนรู ทางชีววิทยา 

ครั้งที่ 1 ใหกับนิสิตเอกชีววิทยาช้ัน

ปที่ 3 จํานวน 58 คน เพื่อเปนการ

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ ไดนํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 ใน

โครงการคายวชิาการหองเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร เขาศกึษาอบรมเทคนคิการปฏบิติัการทางชีววทิยา โดยทางภาควชิาฯ ไดจดัให

นักเรียนไดเรียนรูและศึกษาปฏิบัติการ หัวขอเรื่อง กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยวิทยากร

จากคณาจารยในภาควิชาฯ

 ในระหวางวันที่ 5 – 9 เมษายน 2555 อาจารยและบุคลากรในภาควิชาฯ ไดเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการแขงขัน

ชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมสําหรับ

การเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันฯ ครั้งที่ 10 ในป 2556 ซึ่งในงานนี้ น.ส. ธนิศา พงษทองเจริญ นักเรียนจากโรงเรียนเฉลิม

ขวญัสตร ีจากศนูยสอวน. มหาวทิยาลัยนเรศวร ไดรบัรางวลัเหรยีญทองแดงจากการแขงขนัฯ กข็อแสดงความยนิดใีนความสาํเรจ็

ครั้งนี้ดวยนะคะ

สงเสริมการเรียนเรียนรูในสถานที่จริง ณ สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พืชสวนโลก 

ไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม และศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง โดยมีผศ.ดร.สุริ

ศักดิ์ ประสานพันธ ผศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ ดร.อุบลวรรณ บุญฉํ่า  และอาจารย

ชัยชาญ มณีรัตนรุงโรจน เปนอาจารยผูควบคุม  

สงเสริมการเรียนเรียนรูในสถานที่จริง ณ สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พืชสวนโลก 

ไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม และศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง โดยมีผศ.ดร.สุริ

ศักดิ์ ประสานพันธ ผศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ ดร.อุบลวรรณ บุญฉํ่า  และอาจารย

ชัยชาญ มณีรัตนรุงโรจน เปนอาจารยผูควบคุม  

สงเสริมการเรียนเรียนรูในสถานที่จริง ณ สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พืชสวนโลก สงเสริมการเรียนเรียนรูในสถานที่จริง ณ สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พืชสวนโลก 

    เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ 2555    เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ 2555

“ศึกษาดูงาน สอวน. ม.อุบลราชธานี”

“โครงการคายวิชาการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร”

“โครงการสงเสริมการเรียนรูทางชีววิทยา”
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 ในระหวางวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2555 คณาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไดเขารวมการประชุมวิชาการอนุกรม

วิธานและซิสเทมาติคส แหงประเทศไทยครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน โดยในงานนี้ รศ.ดร. เพ็ญศิริ นภีรงค 

ผศ.ดร. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ ดร. ปราณี นางงาม และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาฯ ไดเขารวมเสนอผลงานการศึกษา

วิจัย ในการประชุมฯ ดวย 

สวนหนึ่งของผลงานที่เขารวมนําเสนอในการประชุมฯ 

    งานประชุมสัมมนา 

 กิจกรรมในโครงการ “สะพายกลองส องนก” ได ดําเนินมาอยางต อ

เนื่อง ทั้งนี้โดยความมุ งมั่นและต้ังใจของ ผศ.ดร.ศุภลักษณ  วิรัชพินทุ อาจารย

ประจําภาควิชาชีววิทยา ซ่ึงนอกจากจะเปดสอนรายวิชาปกษิีทยาใหกับนิสิต

แล ว ยังมีกิจกรรมเสริมนอกห องเรียนดี  ๆ มาประชาสัมพันธ  ให  นิสิตและ

กิจกรรมในโครงการ “สะพายกลองสองนก”

             โทรโขง              โทรโขง 

ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ ไดนําทีมนิสิตป 1 ที่ไดผานการ

อบรม bird leader แลว ออกภาคสนาม เพื่อฝกการเปน bird 

leader โดยมีนักดูนกรุนเยาว วัยใสๆ เขารวมกิจกรรมครั้งนี้ อยาง

สนุกสนาน ณ บริเวณวิทยาลัยพลังงานทดแทน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันเสารที่ 25 กุมภาพันธ 2555

นอกจากเด็ก ๆ ไดรูจักนกชนิดตาง ๆ แลวยังไดฝกสังเกต

ลักษณะทั่วไปของนกที่พบดวย ทั้งสนุกทั้งไดความรู ดีจริง ๆ 

เลยคะ

ผูสนใจเขารวมกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ  สําหรับในฉบับนี้ขอนําภาพกิจกรรมดูนกรุนเยาว ภาค 2 มาใหดูกันอีกซึ่งเปนการชักชวน

นองๆ หนูๆ ในวัยใสๆ มาปลูกฝงใหรักษนกตั้งแตยังเด็ก ... ตอนโตเปนผูใหญในอนาคต จะไดรักษ (นอง) นก ใหมากๆ   ฮิ ฮิ … 

สวนหนึ่งของผลงานที่เขารวมนําเสนอในการประชุมฯ สวนหนึ่งของผลงานที่เขารวมนําเสนอในการประชุมฯ สวนหนึ่งของผลงานที่เขารวมนําเสนอในการประชุมฯ สวนหนึ่งของผลงานที่เขารวมนําเสนอในการประชุมฯ สวนหนึ่งของผลงานที่เขารวมนําเสนอในการประชุมฯ สวนหนึ่งของผลงานที่เขารวมนําเสนอในการประชุมฯ 

“TST ขอนแกน”
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การงาน เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะ

เวลา เปนตน หรือรูจักแบงเวลาใหเหมาะสมในกิจการงานที่ตองทํานั้น ๆ  

ไมวาจะเปนกิจการทางโลกหรือทางธรรม การงานนั้นจึงจะดําเนินไปได

ดวยความเรียบรอย ไมยุงเหยิง คั่งคาง รวมถึงรูจักกะเวลาและวางแผน

การใชเวลาอยางไดผล

 6. ปริสัญุตา ความเปนผูรูจักประชุมชน หมายถึง ความเปน

ผูรูจกัถิน่ รูจกัทีช่มุนมุ รูจกัสงัคม คอืความรูการอนัควรประพฤตปิฏิบตัท่ีิ

เหมาะสมในถิ่นที่ชุมนุม ตอชุมชน และสังคมนั้น เพื่อใหสามารถเขากับ

ชุมชนนั้น เชนกิริยา วาจา ระเบียบวินัย วัฒนธรรมประเพณี เปนตน 

 7. ปุคคลปโรปรัญุตา ความเปนผูรูจักเลือกคบบุคคล หมาย

ถึง ความเปนผูรูจักบุคคล คือรูจักและเขาใจความแตกตางแหงบุคคลวา 

โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครยิ่งหรือหยอน

อยางไร และรูจักที่จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น ๆ วาควรคบหรือไม จะใช จะ

ตําหนิ ยกยอง และแนะนําสั่งสอนอยางไร จึงจะไดผลดี เปนตน 

 สปัปรุสิธรรมทัง้ 7 ขอนีส้รปุ  เปนคาํจาํกดัใหกาํหนดงาย ๆ  วา 

รูเหตุ รูผล รูตน รูประมาณ รูกาล รูบุคคล เปนกุศลธรรมที่ทําใหบุคคล

เปนคนด ีโดยไมขึน้อยูกบัชาตกิาํเนดิ ฐานะ ความเปนอยู หรอืความมกีาร

ศึกษาสูง บุคคลใดเปนผูรูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักความพอดี รูจัก

เวลา รูจกัชมุชนหรอืสงัคม และรูจกัเลอืกคบคน บคุคลนัน้กส็ามารถท่ีจะ

เปนคนดีเปนมนุษยสมบูรณแบบ หรือเรียกวา เปนคนเต็มคน คนดีที่แท 

ซึ่งถือวาเปนสมาชิกที่ดีมีคุณคาอยางแทจริงของมนุษยชาติ

ที่มา เรื่องและภาพ 

h t t p : / / b o a r d . p a l u n g j i t . c o m / f 1 0 / 7 - ห ลั ก ธ ร ร ม - บ  ง ชี้ ค ว า ม เ ป  น ค น ดี ที่ แ ท 

จริง-345260.html ,http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.

php?user=dokgaew&topic=13200

เรื่องนารู

7 หลักธรรม 

บงชี้ความเปนคนดีที่แทจริง

A. sativa เรียบเรียง

 คาํวา สปัปรุสิธรรม แปลวา ธรรมของสตับรุษุ หมายความ

ถึง  ธรรมที่เปนขอปฏิบัติของคนดี คําวาสัตบุรุษ หมายถึง คนที่มี

ความประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ คือมีพฤติกรรมถูกตองตาม

ทํานองคลองธรรมหรือเรียบรอยดี ไมมีโทษ เปนผูมีจิตสงบ ระงับ

จากบาปอกุศลธรรม ไมเบียดเบียนตนและผูอื่นใหไดรับความเดือด

รอน

 สัปปุริสธรรม 7 คือ กุศลธรรม 7 ประการ อันเปนเครื่อง

พิสูจนใหทราบไดชัดเจนวา เมื่อมีประจําในจิตสันดานของบุคคลใด 

บคุคลนัน้ไมวาจะเปนสตรหีรอืบรุษุ ยอมไดรบัการขนานชือ่วา สตับรุุษ 

ซึ่งมีอธิบายดังนี้

 1. ธัมมัญุตา ความเปนผูรูจักเหตุ หมายถึง ความเปนผูรู

หลัก คือความเปนผูรูจักวาสิ่งนี้เปนเหตุของสิ่งนั้น สิ่งนั้นเปนเหตุของ

สิ่งนี้ นั่นคือ รูวาจะตองกระทําเหตุนี้ ๆ หรือกระทําตามหลักการนี้ จึง

จะใหเกดิผลทีมุ่งหมายหรอืตองการนัน้ ๆ  จนถงึหลกัขัน้สงูสดุคอืรูเทา

ทนักฎธรรมดาหรอืหลกัความจรงิของธรรมชาตเิพือ่ปฏบิตัติอโลกและ

ชีวิตไดอยางถูกตอง มีจิตเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของวัตถุ

 2. อัตถัญุตา  ความเปนผูรูจักผล หมายถึง ความเปนผู

รู จักวา ผลอันเกิดจากเหตุอันนี้ นั่นคือ รู และเขาใจถึงประโยชน

วัตถุประสงคของสิ่งที่กระทําอยูนั้น ๆ  วามีความมุงหมายอยางไร และ

เมื่อทําแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง จนถึงขั้นสูงสุดคือรูความหมายของ

คติธรรมดาและประโยชนที่เปนจุดหมายแทจริงของชีวิต

 3. อตัตญัุตา ความเปนผูรูจกัตน หมายถงึ ความเปนผูรูจกั

ฐานะ ภาวะ เพศ กําลังความรูความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม 

เปนตน ของตนวามีสภาพอยางไร แลวประพฤติปฏิบัติและวางตนให

เหมาะสมกบัฐานะและภาวะของตน และใชกาํลงัความรูความสามารถ

ของตนพัฒนาตนเองใหไดมาซ่ึงสิ่งท่ีตนตองการในทางที่ชอบ รวมถึง

ความรูจักหยุดยั้งความตองการอันเกินขอบเขตกําลังความรูความ

สามารถของตน และหยุดยั้งการแสวงหาอันเกินกําลังหรือในทางที่มิ

ชอบธรรม อันจะทําใหตนเดือดรอนในภายหลัง

 4. มัตตัญุตา ความเปนผูรูจักประมาณ หมายถึง ความ

รูจักพอดีในสิ่งตางๆ เชน รูจักประมาณในการบริโภคและการใชจาย

ทรัพย รูจักความพอเหมาะในการพูด การปฏิบัติกิจและทําการตางๆ 

ตลอดจนการพักผอนนอนหลับและการสนุกสนานรื่นเริงทั้งหลาย 

ทําการงานทุกอยางดวยความเขาใจวัตถุประสงคเพื่อผลดีแทจริงที่พึง

ตองการ โดยมิใชเพียงเพ่ือเห็นแกความพอใจ ชอบใจ หรือเอาแตใจ

ของตน แตทําความพอดีแหงเหตุปจจัย หรือองคประกอบทั้งหลายที่

จะลงตัวใหเกิดผลดีงามตามที่มองเห็นดวยปญญา

 5. กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาล หมายถึง การรูจักเวลา

อันเหมาะสมและระยะเวลาที่ตองใชในการประกอบกิจกระทําหนาที่

ÊÑ»»ØÃÔÊ¸ÃÃÁ

11



 วันนี้ขอแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับเรื่อง “นก” 

หลายคนอาจสงสัย หรือแมจะไมสงสัยก็ตาม วาเราจะ 

“ดูนกไปทําไม” ก็บังเอิญไดไปอานคอลัมน “เปล่ียน

เปนเย็น – ดูนกไปทําไม” โดยผูเขียนเรื่องใชนามวา 

“หอยทากตัวนั้น” ซึ่งตีพิมพลงใน นิตยสาร สารคดี 

ฉบับท่ี 315 พฤษภาคม 2554 จึงขออนุญาตนําบาง

สวนมาแลกเปลีย่นเรียนรูกัน ดวยความอยากรูของผูเขียน

คอลมันจึงไดคนหาคาํตอบวา คนเขาชอบดนูกกนัเพราะ 

...นกทําใหเรามีความสุขในทันที (อันนี้เห็นดวยอยาง

มากเลยคะ) นกเปนสิ่งท่ีทําใหเราเชื่อมโยงกับธรรมชาติ

ได และนกเปนรูปแบบของชวีติท่ีล้ําเลิศ และยงัมีมากมาย

อีกหลายคําตอบ ลองไปหาอานดูไดนะคะ ... 

 โดยสวนตัวแลวคิดวาการดูนก เปนเรื่องที่สนุก 

ไดใกลชิดธรรมชาติ ไดเห็นโลกในมุมมองที่เปลี่ยนไป

“ดูนกไปทําไม” 

จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

แลกเปลี่ยนเรียนรู

A. sativa เรียบเรียง 

ไดมองเห็นความนารักของสัตวโลก ไดเรียนรูเร่ืองราว

เกีย่วกบันก รูจกัชนดิของนก ทาํใหเปนคนรอบรู (เรือ่งนก

ขึ้นมาบาง) ในดานจิตใจเชื่อไดเลยวาหากใครไดเคยดูนก 

ก็คงจะรูสึก “รัก” และเห็น “คุณคา” ของนอง “นก” 

ตัวนอยๆ ขึ้นมาไมมากก็นอย

 และยังทําให มีจิตใจที่ อ อนโยน มีความ

สํ านึ ก ในการช  วยดู แลอนุ รั กษ  ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมขึ้นมาโดยอัตโนมัติ  

ที่มา: ภาพถายจากนิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 315 พฤษภาคม 2554

จัดทําโดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  โทรศัพท 0-5596-3302 โทรสาร 0-5596-3301

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลทาโพธิ์

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ ๘๕/๒๕๒๑

พิษณุโลก
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